Preliminär sortbeskrivning av krusbär, (Ribes grossularia) och
krusbärskorsningar (Ribes uva-crispa) med flera
- bilaga till ansökan om officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortlistan

A. Sortbeteckning
Ange sortbeteckning

Ribes (Grossularia-Gruppen) 'Ronja'

B. Ursprung
Ange sortens ursprung och om det finns en regional anknytning

C. Sortbeskrivning
C1. Buske
Kryssa för det alternativ som närmast beskriver buskens karaktär
1. Växtkraft
Svag
Medel
Stark
2. Höjd
Låg
X (0,7 m) Medel
Hög
3. Växtsätt
X Upprätt
Delvis upprätt
Horisontell
4. Tornar
Ja
Nej
5. Odlingsområde, odlingszon (om det är känt, ange rekommenderad odlingszon. Du kan också ange vilket
eller vilka områden där sorten vanligen odlas).

Zon 1-3(4)
C2. Bär
1. Storlek
Mycket liten
Liten (Scania)
2. Form
Rund
3. Behåring
Ingen behåring
Svag
4. Färg
Vitgrön
Grön
5. Mognad
Mycket tidig
Tidig

Medel (Yellow Lion)

X Stor (Whitesmith)

Oval

Mycket stor

Päronformad
Medel

Gulgrön

Stark
X Röd

Gul

X Medel
Ange om möjligt tidpunkt för mognad: Mitten-slutet av juli
6. Smak

Mycket stark

Sen

Mörkröd
Mycket sen

Beskriv hur sorten smakar.

Goda bär
C3. Eventuella andra särskiljande karaktärer m.m.
Här kan du ange annat som skiljer denna sort från andra liknande sorter. Det kan vara andra karaktärer än de
du beskrivit ovan. Till exempel kan det gälla växtsätt, tornar, blad och bär.
Det kan också bara exempelvis krav på särskilda odlingsförutsättningar, skörd och sundhet.

Motståndskraftig mot mjöldagg

C4. Fotografier
Bifoga följande fotografier:
• Bild på planta med bär
• Bild på avplockade bär och bärklase. Bilderna ska visa storlek, form och färg. Lägg gärna en linjal bredvid
bilderna.
Ange om möjligt datum och plats för fotografierna.

D. Bevarande av sorten
Ange var och hur du bevarar moderplantan som utgör underlag för sortbeskrivningen.

Certifierade moderplantor finns planterade på mark tillhörande företaget Splendor Plant AB i
Bläsinge.

Försäkran och underskrift
Jag intygar att lämnade uppgifter tagits fram genom praktisk odling eller på annat sätt (ange hur).
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